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C z ę ś ć  I  
P o s t a n o w i e n i a  o g ó l n e  

 
 

1. Informacja o Zamawiającym.  
 
Zamawiającym jest ZARZĄD MIENIA SKARBU PAŃSTWA 
  
Adres: Pl. Starynkiewicza 7/9 
Tel./fax.: (22) 551-21-01  e-mail: zmsp@zmsp.org.pl 
Regon: 140001459 
NIP: 5252316811 

 

2. Kontakt Zamawiającego z Wykonawcami oraz Wykonawców  z Zamawiającym. 
 
Obowiązuje forma pisemna. 
 

1). Postępowanie o udziale zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. 
2). Wszelkie oświadczenia, wnioski i pozostałe informacje związane z postępowaniem 

przekazywane są w formie pisemnej.  
3). Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami . 

 
1) w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia: 

imię nazwisko: Kazimierz Grudziecki 
tel. (22) 551-21-30 
imię nazwisko: Jerzy Równy 
tel. (22) 551-21-37 

2) w zakresie dotyczącym zgodności formalno-prawnych: 
imię i nazwisko: Zbigniew Małkowski 
tel. (22) 551-21-80 

 

3) Treść zapytań wraz wyjaśnieniami, postanowienia, będą zamieszczone na stronie 
internetowej   http:zmsp.bip.um.warszawa.pl 

                                   

3. Podstawa prawna. 
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. 

poz. 907 z późn. zm.), 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.zmsp.warszawa.pl/
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4. Generalne zasady uczestnictwa w postępowaniu. 
 
Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna  nie posiadająca 
osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie o ile spełniają warunki określone w 
ustawie o zamówieniach publicznych oraz w niniejszej specyfikacji. 

 
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

 

5. Oferty wariantowe, częściowe oraz równoważne. 
 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych, częściowych oraz 
równoważnych. 
 

6. Pisemność postępowania. 
 

Oświadczenia oraz zawiadomienia przekazane za pomocą telefaksu lub drogą e-mail  uważa się za 
złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu i 
została niezwłocznie potwierdzona przez odbierającego. 
 
7. Zamówienia uzupełniające 
 
Zamawiający nie  przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających. 
 

 
 

C z ę ś ć  I I  
P r z e d m i o t  z a m ó w i e n i a  i  t e r m i n  j e g o  

r e a l i z a c j i   
 

1. Przedmiot zamówienia. 

a) WYKAZ BUDYNKÓW 100% SKARBU PAŃSTWA 

 
do wykonywania napraw i usuwania awarii w branży budowlanej na 2016 r 
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Vat Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Śródmieście Al.Jerozolimskie  32 3 1 23%    

2 Mokotów Antoniewska 3D 
 

1 8%   

3 Wesoła Armii Krajowej 100  
 

6 8%   

4 Mokotów Augustówka 4 
 

9 8%   

5 Mokotów Belgijska 9 - hala garaż. 1 
 

23%   
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6 Praga Płn. Biruty 18 
 

16 8%   

7 Praga Płd. Białowieska 17 - garaże 4 
 

23%   

8 Wawer Bławatków 11/13 
 

1 8%   

9 Ursus Bohaterów Warszawy 31 1 
 

23%   

10 Mokotów Bokserska 77 3 
 

23%   

11 Mokotów Chełmska 25 - garaże 10 
 

23%   

12 Białołęka Ciupagi 2 A 1 30 8%   

13 Białołęka Ciupagi 2 B       1 28 8%   

14 Białołęka Ciupagi 2 C       
 

30 8%   

15 Białołęka Ciupagi 2 D      
 

30 8%   

16 Białołęka Ciupagi 2 I       
 

24 8%   

17 Białołęka Ciupagi 2 II       
 

24 8%   

18 Białołęka Ciupagi 2 III      1 19 8%   

19 Włochy Czereśniowa 53 
 

4 8%   

20 Śródmieście Czerniakowska 128 
 

9 8%   

21 Białołęka Fletniowa 47C 
 

1 8%   

22 Mokotów Gierymskiego 1 
 

30 8%   

23 Włochy Instalatorów 5 1 
 

23%   

24 Mokotów Jadźwingów 18 
 

16 8%   

25 Mokotów Jarmużowa 4 (Zawodzie 28) 
 

1 8%   

26 Śródmieście Jazdów 10 A 1 
 

23%   

27 Mokotów Klarysewska 57 
 

20 8%   

28 Śródmieście Konopnickiej 5 - garaże 2 
 

23%   

29 Wawer Korkowa 163 1 8 23%   

30 Mokotów Kostrzyńska 24 
 

10 8%   

31 Żoliborz Kozietulskiego 4 B    
 

6 8%   

32 Żoliborz Koźmiana 8 - garaże 5 
 

23%   

33 Mokotów Lewicka13/15 - hala garaż. 1 
 

23%   

34 Wawer Lucerny 106       
 

7 8%   

35 Śródmieście Ludna 4       1 31 8%   

36 Praga Płn. 11 Listopada  17/19 bud 3 1 
 

23%   

37 Włochy Nike 24 
 

7 8%   

38 Śródmieście Nowy Świat 23    1 3 8%   

39 Mokotów Olkuska 6 
 

28 8%   

40 Mokotów Piramowicza 25 
 

1 8%   

41 Żoliborz Powązkowska 80    
 

20 8%   

42 Mokotów Powsińska 73 
 

41 8%   

43 Mokotów Powsińska 73 - garaże 19 
 

23%   

44 Wola Radiowa 49 - Fort   1 
 

23%   

45 Praga Płn. Radzymińska 105 1 22 8%   

46 Wilanów Rydzowa1/Maślaków  
 

1 23%   

47 Śródmieście Senatorska 38 1 2 23%   

48 Wawer Skrzyneckiego 16 1 
 

23%   
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b) Zakres prac - stolarskich należący do obowiązków Wykonawcy 
 
1. Naprawa, regulacja, dopasowanie stolarki okiennej i drzwiowej. 
2. Wymiana lub uzupełnienie poszczególnych elementów stolarki drzwiowej i okiennej. 
3. Naprawa, uzupełnienie lub wymiana progów drzwiowych. 
4. Uzupełnienie lub wymiana listew w stolarce okiennej, drzwiowej i listew podłogowych. 
5. Mocowanie poluzowanych parapetów, okapników wraz z ich uzupełnieniem lub wymianą. 
6. Naprawa, uzupełnienie lub wymiana okuć okiennych i drzwiowych. 
7. Naprawa, uzupełnienie drewnianych elementów stolarki budowlanej w budynku i na terenie 

przyległym do budynku (schody, szafki, barierki, gabloty, podłogi, ekrany, kratki, wycieraczki). 
8. Naprawa, uzupełnienie odeskowania piaskownic, ławek, altanek śmietnikowych, wywietrzników i 

wyłazów  schronowych na terenie przyległych budynków. 
9. Naprawa lub wymiana ekranów w lokalach mieszkalnych (na polecenie Kierownika). 
10.Impregnacja pokostem, malowanie farbą ochronną naprawianych, uzupełnianych lub               

wymienianych elementów drewnianych. 
11. Świadczenie usług pogotowia technicznego wraz z usunięciem awarii. 
 
 
c) Zakres prac - ślusarskich  należący do obowiązków Wykonawcy 
 
1. Naprawa okuć wraz z ich ewentualną wymianą lub uzupełnieniem w ślusarce okiennej 

i drzwiowej. 
2. Naprawa, ewentualna wymiana lub uzupełnienie pokryw studzienek. 
3. Naprawa, ewentualna wymiana lub montaż samozamykaczy z uzupełnieniem oleju 

i smarowaniem. 
4. Naprawa, regulacja ślusarki okiennej i drzwiowej wraz z ewentualną wymianą zużytych  

poszczególnych elementów oraz wykonanie smarowania okuć. 
5. Naprawa szuflad zsypowych, drabin, włazów na dachy, ogrodzeń, balustrad, krat itp. wraz 

z ewentualną wymianą poszczególnych elementów w budynku i terenie przyległym do budynku. 
6. Przepychanie zsypów w razie ewentualnej potrzeby. 
7. Naprawa, uzupełnienie poszczególnych elementów, wycieraczek i skrobaczek do obuwia   przed 

klatkami i w klatkach schodowych. 
8. Montaż lub wymiana tablic hipotecznych, nr  klatek schodowych, informacyjnych budynku, na 

budynku i terenie przyległym do budynku. 
9. Naprawa drzwiczek, wnęk i szafek nie elektrycznych z ich wymianą lub montażem nowych  w 

budynku, na budynku i terenie przyległym do budynku. 

49 Wola Smolki 9 
 

1 8%   

50 Wola Sosnowiecka 58 
 

1 8%   

51 Wola Szymczaka - garaże 3 
 

23%   

52 Wola Tunelowa 10 - garaże                                   44 
 

23%   

53 Wawer Walcownicza 28 C    
 

1 8%   

54 Mokotów Willowa 6 
 

5 8%   

55 Służewiec Wołoska 26  garaże 10 
 

23%   

56 Służewiec Wołoska 26 A garaże 16 
 

23%   

57 Śródmieście Wybrzeże Kościuszkowskie 23 garaże 8 
 

23%   

58 Teren Warszawy  

Nieruchomości S.P. znajdujące się w 
zasobach Z.M.S.P. w bud. wspólnot i 
innych administracjach, oraz 
nieruchomości takie jak kanały, drogi, 
chodniki, garaże itp.. 

  23%   
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10.Usunięcie niebezpiecznych elementów metalowych w budynku, na budynku i terenie przyległym 
do budynku. 

11.Naprawa, uzupełnienie lub ewentualna wymiana poszczególnych elementów ławek, altanek 
śmietnikowych, trzepaków, huśtawek, wywietrzników i wyłazów schronów, znaków 
informacyjnych, krat okiennych w budynku i na terenie przyległym do budynku. 

12.Malowanie farbą ochronną w kolorze podobnym naprawianych, uzupełnianych lub wymienianych 
elementów metalowych. 

13. Świadczenie usług pogotowia technicznego wraz z usunięciem awarii. 
  
 
d) Zakres prac - szklarskich należący do obowiązków Wykonawcy 
 
1. Uzupełnianie lub wymiana oszklenia stolarki, ślusarki okiennej i drzwiowej. 
2. Uzupełnienie lub wymiana oszklenia stolarki i ślusarki budowlanej tj. szafki licznikowe, 
     wnękowe, tablice informacyjne, drzwi kabinowe i itp. 
3. Uzupełnienie lub wymiana okitowania i uszczelnienia szyb. 
4. Podmalowanie po robotach szklarskich. 
5. Świadczenie usług pogotowia technicznego wraz z usunięciem awarii. 
  
 
e) Zakres prac – ogólnobudowlanych należący do obowiązków Wykonawcy 
 
1. Zbicie i uzupełnienie tynków (odparzonych) na sufitach i ścianach, mając na względzie   

bezpieczeństwo lokatorów. 
2. Zbicie odparzonych tynków na elewacji i balkonach mając na względzie bezpieczeństwo    ludzi. 
3. Uzupełnienie lub zbicie z wyrównaniem szlichty posadzek w budynku i terenie przyległym     do 

budynku, oraz balkonach z wykonaniem odpowiednich spadków i uszczelnieniem       styków z 
murem. 

4. Montaż gotowych elementów takich jak: szafki, osłony, zawiasy, haki, gabloty ogłoszeniowe, 
tablice informacyjne, ościeżnice okienne i drzwiowe lub ich  ewentualna wymiana, w budynku i 
na terenie przyległym do budynku. 

5. Naprawa z uzupełnieniem tynku i ewentualnym malowaniem piaskownic, murków, schodów, 
altanek śmietnikowych, wywietrzników i wyłazów schronów itp. 

6. Wykonanie umocowania ławek, trzepaków, wycieraczek, barierek, skrzynek, szuflad zsypów, 
okienek piwnicznych, otworów drzwiowych i okiennych itp. 

7. Malowanie altanek śmietnikowych, murków, wywietrzników i wyłazów schronów, piaskownic na 
terenie przyległym do budynku. 

8. Wykonanie podmalowania po robotach ogólnobudowlanych. 
9. Świadczenie usług pogotowia technicznego wraz z usunięciem awarii. 
  
 
f) Zakres prac -  dekarsko-blacharskich należący do obowiązków Wykonawcy 
 
1. Drobna naprawa powierzchni dachu krytego papą z wykonaniem smarówki na naprawianej     

powierzchni. 
2. Wstawienie łat w pokrycie papowe, których suma nie przekracza  1% powierzchni dachu. 
3. Czyszczenie rynien wraz z nadaniem spadku i drobną naprawą. 
4. Czyszczenie rur spustowych do czyszczaka deszczówki wraz z uzupełnieniem dekli. 
5. Wymiana rynien do około. 
6. Wymiana rur spustowych. 
7. Drobna naprawa obróbek blacharskich, nadanie spadków, prostowanie. 
8. Wymiana obróbek blacharskich. 
9. Naprawa obróbek blacharskich balkonów i tarasów wraz z robotami towarzyszącymi  ( na 

polecenie Kierownika ). 
10.Naprawa podokienników ( na polecenie Kierownika ). 
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11.Naprawa dachów krytych blachą, uszczelnienie pokrycia. 
12.Naprawa lub wymiana wyłazów na dach - uszczelnienie, umocowanie. 
13.Wykonanie czyszczenie powierzchni dachu z obfitych opadów śniegu oraz skucie lodu z obróbek 

blacharskich. 
14. Świadczenie usług pogotowia technicznego wraz z usunięciem awarii. 

 

           
Przedmiot zamówienia wg. wspólnego słownika zamówień kod CPV  
45220000-1,45441000-0, 45454100-5,45440000-3, 45000000-1. 
 
                                                                                   

3. Termin realizacji zamówienia. 
 
Zamówienie musi być wykonane w okresie od 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 roku. 

 
 

 

C z ę ś ć  I I I  
W a r u n k i  o r a z  d o k u m e n t y  w y m a g a n e  o d  

w y k o n a w c y  
 
 

1. Warunki udziału w postępowaniu. 
 
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 

1) złożą oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

2) złożą oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 24 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

3) Wykonali, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym 
okresie, należycie wykonali co najmniej 3 zamówienia (bądź są w trakcie ich realizacji) 
obejmujące usługi o charakterze i złożoności podobnej do przedmiotu zamówienia.  

4) Posiadają uprawnienia budowlane w branży ogólnobudowlanej, lub zatrudniają osobę 
posiadającą takie uprawnienia. 

 
Uwaga: 
Zamawiający wykluczy z postępowania Oferenta, który nie spełnia wymaganych warunków oraz jeżeli 
stwierdzi, że dostarczone przez niego informacje istotne dla prowadzonego postępowania są nieprawdziwe. 
 
 
2. Dokumenty wymagane w postępowaniu: 
 
Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie wskazanym w Części VII pkt 1 i formie określonej w Części 
VI SIWZ: 

 
1)   Ofertę na formularzu ofertowym o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik Nr 1 

do SIWZ. 
2) Oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków: 
a) Oświadczenie o treści określonej w art. 22 ust.1 ustawy o zamówieniach publicznych - wg wzoru 
określonego w załączniku Nr 2 SIWZ. 

b) Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 24 ustawy o zamówieniach publicznych w 
załączniku Nr 2 A do SIWZ.  
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c) Dokument potwierdzający dopuszczenie Oferenta do obrotu prawnego w zakresie objętym 
zamówieniem – aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert  

d) aktualne (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) 
zaświadczenie/oświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzające, że oferent nie 
zalega z opłacaniem podatków lub że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, 

e) aktualne (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) 
zaświadczenie/oświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
potwierdzające, że oferent nie zalega z opłacaniem opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 
że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie  lub rozłożenie na raty zaległych płatności, 

f) polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w kwocie min. 
100 000,00 zł. 

g) Wykaz iż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to  w tym 
okresie, należycie wykonali co najmniej 3 zamówienia obejmujące usługi o charakterze i złożoności 
podobnej do przedmiotu zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania - wg 
wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do SIWZ. 

Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane z należytą 
starannością, odnośnie usług, których wykonanie zostało zakończone. 

h) Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnymi do wykonania zamówienia, a także 
zakres wykonywanych przez nich czynności – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ wraz z 
dokumentami potwierdzającymi posiadanie co najmniej przez jedną osobę uprawnień 
ogólnobudowlanych i wpis na listę Okręgowej Izby Inżynierów. 
Do wykazu należy dołączyć kopię uprawnień potrzebnych kwalifikacji niezbędnych do wykonania 
przedmiotu umowy. 

i)   Wykaz części przedmiotu zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom 
według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ 

       j)Informacje ogólne o oferencie. 
       k) Podpisany wzór umowy z załącznikami 

 
 

3. Zasady składania ofert wspólnych przez przedsiębiorców: 
 

1) W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie 

a)  wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt 2.2) od a) do e) Specyfikacji 

muszą być złożone przez każdy podmiot w tym przez podmiot uprawniony do reprezentacji 

(lidera), pozostałe dokumenty przez lidera, 

b) podmioty zobowiązane są do załączenia do oferty pełnomocnictwa wydanego jednemu z 

wykonawców do reprezentowania ich w postępowaniu w sprawie zamówienia publicznego 

lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy  w sprawie zamówienia 

publicznego. 

c) oferta oraz wzór umowy muszą być podpisane przez podmiot, upełnomocniony wskazany 

w pełnomocnictwie którym mowa w pkt. b. 

 
Uwaga: 
Zamawiający przy ocenie spełnienia warunków będzie rozpatrywał podane informacje łącznie. 
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C z ę ś ć  I V  

O p i s  s p o s o b u  o b l i c z a n i a  c e n y  o f e r t y  
 
 
 
 

Oferent określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty –  

 

- stawka rob/godz. brutto ........ zł obejmująca koszty narzutów ogólnych K.O. ……%,   
    zysku Z. …….%,  
 
 

1. Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 5 kwietnia 2004r. o podatku od 
towarów i usług oraz o podatku akcyzowym ( Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z póżn. zm.). 

 
2. Ceny podane przez oferenta ustalane są na cały okres obowiązywania umowy i nie 

podlegają podwyższeniu. 
 

 
C z ę ś ć  V  

T r y b  i  z a s a d y  w y b o r u  
n a j k o r z y s t n i e j s z e j  o f e r t y  

 
1. Tryb oceny ofert. 
 
1) Oceny ofert będzie dokonywała Komisja Przetargowa.  
2) Oferty oceniane będą w 2 etapach: 
 
 I etap: ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty 
 
Oferty nie spełniające wymagań określonych ustawą o zamówieniach publicznych i SIWZ zostaną 
odrzucone, a w przypadku ujawnienia podstaw do wykluczenia składającego ofertę, oferty te 
zostaną pozostawione bez dalszego rozpatrywania.  
 
   II etap: ocena merytoryczna według kryteriów określonych poniżej 
 
W II etapie rozpatrywane będą oferty nie podlegające odrzuceniu, złożone przez Oferentów nie 
podlegających wykluczeniu.  
 

2. Kryteria oceny ofert. 
 

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria przypisując im 

odpowiednio wagi procentowe: 

 

 

1. Kryterium  - Cena 90%: będzie oceniane na podstawie ceny brutto roboczo-godziny obejmującej 

koszty narzutów ogólnych K.O. i zysku Z., zawartej w ofercie, a ilość punktów obliczana będzie 
według poniższego wzoru: 
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    Cp min 

90%Wp·─── · 100 = Qpi 
    Cpi    

 
 
Gdzie: 
 

Wp – waga dla kryterium „Cena” 

Qpi – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium „Cena” 
Cp min – najniższa cena brutto zaoferowana w przetargu 

       Cpi – cena brutto zawarta w ocenianej ofercie 

 
2. Kryterium – liczba roboczo – godzin od każdego zlecenia za dojazd bez względu na ilość 

pracowników wykonujących pracę w niedzielę i święta lub inne dni ustawowo wolne od pracy   - 
będzie oceniane na podstawie podanej liczby roboczo-godzin w ofercie, a ilość punktów będzie 
obliczona według poniższego wzoru: 

 
 
     Chmin 

10%Wh·─── · 100 = Qh  
    Ch 
 

Wh – waga dla kryterium „liczba roboczo – godzin od każdego zlecenia za dojazd bez względu na 
ilość pracowników wykonujących pracę w niedzielę i święta lub inne dni ustawowo wolne od pracy  ” 
Qh – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium „liczba roboczo – godzin  
od każdego zlecenia za dojazd bez względu na ilość pracowników wykonujących pracę  
w niedzielę i święta lub inne dni ustawowo wolne od pracy”* 
Chmin – liczba roboczo – godzin od każdego zlecenia za dojazd bez względu na ilość pracowników 
wykonujących pracę w niedzielę i święta lub inne dni ustawowo wolne od pracy zaoferowanych w 
przetargu 
Ch – liczba roboczo – godzin od każdego zlecenia za dojazd bez względu na ilość pracowników 
wykonujących pracę w niedzielę i święta lub inne dni ustawowo wolne od pracy w ocienianej 
ofercie,  
* oceniana liczba roboczo – godzin od każdego zlecenia za dojazd bez względu na ilość 
pracowników wykonujących pracę w niedzielę i święta lub inne dni ustawowo wolne od pracy 
wynosi od 2  do 5 roboczo-godzin. 

 
3. Sposób oceny ofert 
 
Oferta, która otrzyma największą, łączną ilość punktów uznana zostanie  
za najkorzystniejszą. 
Ocena ogólna poszczególnych ofert dokonywana będzie w oparciu o poniższą 
formułę: 

 

Qpi + Qh= Qs 

 
gdzie: 
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Qs – oznacza łączną oceną jako sumę punktów w poszczególnych kryteriach 
Qpi – liczba punktów uzyskanych w kryterium „ Cena” 
Qh – liczba punktów uzyskanych w kryterium – „liczba roboczo – godzin od każdego zlecenia za 
dojazd bez względu na ilość pracowników wykonujących pracę w niedzielę i święta lub inne dni 
ustawowo wolne od pracy” 
 

 
Zamawiający wybierze ofertę, która spełnia wymogi SIWZ oraz uzyska najwyższą liczbę punktów.  

                                                        
 

C z ę ś ć  V I  
 

Z a s a d y  p r z y g o t o w a n i a  o f e r t y  
 
1. Wymogi formalne. 
 

1) Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być sporządzona zgodnie  
 z niniejszą SIWZ na formularzu o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym 
załącznik Nr 1 do SIWZ 

 
2) Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty 

zawierającej rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowej, spowoduje odrzucenie 
wszystkich ofert złożonych przez danego Oferenta. 

 
3) Oferta musi spełniać następujące wymogi: 

 
a) musi zostać sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej na maszynie 

do pisania, komputerze, ręcznie długopisem  
b) formularz oferty i wszystkie dokumenty (również te złożone na załączonych do SIWZ 

wzorach) muszą być podpisane; za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis  
z pieczątką imienną przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania zgodnie  
z formą reprezentacji oferenta określoną w dokumencie rejestrowym lub innym 
dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej 

c) poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, muszą być parafowane 
własnoręcznie przez osobę (-y) podpisującą(-e) ofertę 

d) załączniki i dokumenty muszą być sporządzone wg wzorów i wymogów SIWZ  
 

Zaleca się ponumerowanie stron oferty wraz z załącznikami, oraz połączenie  
w sposób trwały wszystkich kart oferty i załączników. 

 
4) W przypadku, gdy Oferenta reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone 

pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione                
 do reprezentacji Oferenta.  

 
Uwagi: 

a) Załączona do oferty kopia wymaganego dokumentu musi być poświadczona                
za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela Oferenta – 
podpisującego ofertę. 

 
b) Zamawiający będzie żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii 

dokumentu, w przypadku, gdy załączona do oferty kopia zostanie uznana przez 
Zamawiającego za nieczytelną lub budzącą wątpliwości, co do jej prawdziwości. 
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c) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza 

złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci, np.: nazwa firmy, siedziba lub czytelny 
podpis w przypadku pieczęci imiennej.  

 
 

5) W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa  
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co, do których 
Oferent zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą 
być oznaczone klauzulą: “INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ 
PRZEDSIEBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU 
NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 2003 r Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.)  
 i dołączone odrębnie do oferty.  

 

2. Opakowanie oferty. 
 

1) Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym 
otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert.  

 
2) Opakowanie musi zostać opatrzone nazwą przedmiotu zamówienia oraz pieczęcią firmową 

Oferenta wraz z adresem i nr telefonu. 
 

3) W przypadku oferty wspólnej należy wymienić z nazwy z określeniem siedziby - wszystkie 
podmioty składające ofertę wspólną z zaznaczeniem lidera. 

 

3. Koszt przygotowania oferty.  
 
Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od 
wyniku postępowania przetargowego. 

 

C z ę ś ć  V I I  
I n f o r m a c j e  o  t r y b i e  s k ł a d a n i a              

 i  o t w a r c i a  o f e r t  
 
 

1. Miejsce i termin składania ofert. 
 

1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Pl. Starynkiewicza 7/9 Warszawa 
w pok. Nr 307, piętro III do dnia 01.12.2015 r., do godziny 1200. 

 
2) Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. 

 

2. Miejsce i termin otwarcia ofert. 
 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. Nr 311, piętro III, 
w dniu 01.12.2015r. , o godzinie 1230. 
 

 
3. Publiczne otwarcie ofert 
 

1) Otwarcie ofert jest jawne.  
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2) Dokonując otwarcia ofert Zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) Oferenta, adres, 
(siedzibę), cenę oferty, a także termin wykonania, okres gwarancji oraz warunki płatności, 
jeżeli ich podanie w ofercie było wymagane. 

 

4. Termin związania ofertą. 
 
Oferent pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 

5. Zmiana i wycofanie oferty. 
 
Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.  
 
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty winno zostać złożone  w sposób  
i formie przewidzianych dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że koperty będą zawierały dodatkowe 
oznaczenie „ZMIANA”/”WYCOFANIE”. 
 

                   C z ę ś ć  V I I I  
I s t o t n e  p o s t a n o w i e n i a  u m o w y  

 
 

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
 
1) Oferent zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

w wysokości 5 % - szacunkowej wartości zamówienia (brutto) 
 

2) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w: 
b) pieniądzu; 
c) poręczeniach bankowych; 
d) gwarancjach bankowych; 
e) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4  

lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn.zm)  

 
3) W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

 
a) w pieniądzu odpowiednią kwotę należy wpłacić na konto podane przez Zamawiającego 

najpóźniej w dacie podpisania umowy. Za termin ten uznaje się czas do podpisania 
umowy. 

b) W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pozostałych dopuszczanych formach 
określonych w pkt 2) od b) do f) SIWZ dokument zabezpieczenia należy przekazać  
w momencie podpisywania umowy. 

c) Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w nw. formach: 

 w wekslach z poręczeniem wekslowym banku; 

 przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb 
Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego; 

 przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych  w przepisach o 
zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 

 
 



 

 

 

16 

2. Termin płatności: 
1. Strony umowy ustalają, że miesięczne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu świadczenia usług 

objętych niniejszą umową obejmuje: 
a) wynagrodzenie z tytułu wykonanych w danym miesiącu prac naprawczych i usuniętych awarii 

w/g zakresu określonego w załączniku  nr 2, 2a, 2b, 2c, 2d,  do niniejszej umowy. 
b) wynagrodzenie z tytułu wykonanych robót naprawczych i usuniętych awarii w danym miesiącu 

w/g zakresu określonego w załączniku nr 2, 2a, 2b, 2c, 2d,   lub o których mowa w § 5 ust. 4  
w/g kosztorysów powykonawczych sporządzonych dla każdego budynku oddzielnie. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 punkt a, obliczane jest na podstawie zatwierdzonych 
przez Zamawiającego zestawień w układzie: 

 - robocizna - której wartość stanowi iloczyn stawki  roboczo-godziny brutto określonej w przyjętej 
ofercie Wykonawcy zgodnie z § 2 ust. 2 i czasu faktycznie wykonanej pracy. 

- materiały netto- rozliczenie wbudowanych materiałów będzie dokonywane na podstawie cen nie 
wyższych niż średnie ceny notowane w wydawnictwach „BŁYSKAWICA” i „SEKOCENBUD” 
dla okresu wykonywania robót.  

 Wbudowane materiały, dla których ceny nie są notowane w w/w wydawnictwach, rozliczane 
będą wg rachunku zakupu po uprzednim pisemnym uzgodnieniu z inspektorem nadzoru lub 
kierownikiem ZMSP. Wynagrodzenie zostanie powiększone o podatek od towarów i usług VAT 
obliczony wg stawki obowiązującej w dacie wystawienia faktury przez Wykonawcę 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 punkt b, obliczane jest na podstawie zatwierdzonych 
kosztorysów sporządzonych w oparciu o stawkę roboczo-godziny do kosztorysowania 
powiększoną o koszty ogólne i zysk, oraz koszty zużytych materiałów netto wg zasad 
wskazanych w ust 2, wraz z kosztami zaopatrzenia i dojazdu do robót, powiększone o podatek 
od towarów i usług VAT obliczony wg stawki obowiązującej w dacie wystawienia faktury przez 
Wykonawcę. 

4. Miesięczne wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu świadczenia usług objętych niniejszą 
umową stanowi sumę wynagrodzeń, o których mowa w ust. 1 pomniejszoną o naliczone kary 
umowne i należności. 

5. Miesięczne wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu świadczenia usług objętych niniejszą 
umową, płatne będzie przez ZMSP z dołu, na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury, 
w terminie 21 dni od daty jej doręczenia. 

6. Należne Wykonawcy wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek Wykonawcy.  
7. Za termin zapłaty uznaje się dzień w którym Zamawiający polecił wykonać przelew 

wynagrodzenia na konto Wykonawcy. 
 

3. Kary umowne 
Zamawiający naliczy kary umowne na warunkach i w wysokości określonych we wzorze umowy. 

4. Wzór umowy 
Wzór umowy określony został w załączniku Nr 4 i wymaga parafowania przez Wykonawcę. 

 
C z ę ś ć  I X  

P o s t a n o w i e n i a  k o ń c o w e  
 

1. Ogłoszenie o wyniku postępowania 
 

1) O wyniku postępowania Zamawiający powiadomi niezwłocznie wszystkich uczestników 
postępowania wskazując nazwę firmy, siedzibę oraz cenę oferty najkorzystniejszej  
w przypadku zakończenia postępowania wyborem ofert lub uzasadnienie faktyczne i prawne 
w przypadku unieważnienia procedury. 
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2)  Wyniki postępowania zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Zamawiającego wskazanej w Części I pkt 1 SIWZ. oraz na stronie internetowej Zarządu 
Mienia Skarbu Państwa. 

 
2. Pouczenie o środkach odwoławczych 
 
1. Wykonawcom i uczestnikom konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes  
w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej. 
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu przysługują również organizacjom 
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP. 
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego 
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechanie czynności, do której 
zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 
4. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej reki lub zapytania o cenę; 
2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
4) odrzucenia oferty odwołującego. 
5. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności zamawiającego, której 
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać 
żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu. 
7. Odwołujący przesyła kopie odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania w taki sposób, aby mógł on się zapoznać z jego treścią przed upływem tego terminu. 
Domniemywa się, i zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu  
do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia 
za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy PZP. 
8. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu 
czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie 
na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy PZP. 
9. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo 
dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie 
dla tej czynności. 
10. Na czynności, o których mowa powyżej nie przysługuje odwołanie z zastrzeżeniem art. 180 ust. 
2. ustawy PZP, pkt 4 
11. Terminy na wniesienie odwołania zostały określone w art. 182 ustawy PZP. 
W sprawach nieuregulowanych niniejsza specyfikacja maja zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 roku 
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), 

 
 

3. Termin i miejsce podpisania umowy. 
Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy Oferentowi, którego oferta została uznana 
za najkorzystniejszą w piśmie informującym o wyniku postępowania. 
 

Wykaz załączników: 
1) Formularz oferty. Zał. nr 1 
2) Oświadczenie o treści określonej w art. 22 ust. 2 ustawy. Zał. nr 2 do SIWZ 
3) Oświadczenie o treści określonej w art. 24  ustawy. Zał. nr 2a do SIWZ 
4) Wykaz usług wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat. Zał. nr 3 do SIWZ 
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5) Wzór (projekt) umowy. Zał. nr 4 do SIWZ 
6) Wykaz części przedmiotu zamówienia , których wykonanie zostanie powierzone 

podwykonawcom. Zał. nr 5 do SIWZ 
7) Informacje ogólne o wykonawcy. Zał. nr 6 do SIWZ 
8) Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć 

w wykonywaniu zamówienia Zał. nr 7 do SIWZ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 1do SIWZ 
 

 

FORMULARZ  OFERTY 
 

 

 

 

Nazwa Oferenta:............................................................................................ 

Adres: .......................................................................................................... 

TEL./FAX: ………………………E-MAIL:……………………………………… 

REGON: …………………………………………………………………………… 

NIP: ………………………………………………………………………………… 

 

Dla (ZAMAWIAJĄCY): Zarządu Mienia Skarbu Państwa 
 

 Tryb przetargu nieograniczonego 

na wykonanie: 

USŁUGI NAPRAWCZE ORAZ USUWANIE USZKODZEŃ I AWARII W BUDYNKACH 
ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZASOBACH SKARBU PAŃSTWA, ZARZADZANYCH PRZEZ ZARZĄD 
MIENIA SKARBU PAŃSTWA w WARSZAWIE w ZAKRESIE BRANŻY OGÓLNOBUDOWLANEJ. 
 
 
Ja (imię i nazwisko) ……………………………………………………………………………………………………… 
w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że FIRMA: 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
1. Oferuje: 
  a) stawka r/godz. brutto…….. zł. obejmująca, narzut kosztów ogólnych  K.O. ……%,   

    zysku Z. …….%,  

b) ……  liczba roboczo – godzin od każdego zlecenia za dojazd bez względu na ilość 

pracowników wykonujących pracę w niedzielę i święta lub inne dni ustawowo wolne od pracy 
 
1) Termin realizacji zamówienia ………………………………………………… 
2) Warunki płatności na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury w terminie 21 dni od daty jej doręczenia. 

 

 

 

 
 

(pieczęć Oferenta) 
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2. Zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń. 
3.  Akceptuje warunki określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4  do SIWZ 
4. Uważam się za związany niniejszą ofertą przez okres ……. dni. 
5. W przypadku wyboru oferty firma zobowiązuje się do: 

1) podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego, 
 

                                                                                                                             
............................................................................................ 

                                                                                                                                                                            (podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-li) firmy Oferenta ) 

 

2)  Oferta została złożona na .......................... ponumerowanych stronach. 

 

Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: 

 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

10) 

11) 

12) 

13) 

14) 

15) 

16) 

17) 

18) 

20) 

21) 

22) 

23) 

 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

Strona 

............. 

............. 

............. 

.............. 

............. 

............. 

............. 

.............. 

.............. 

.............. 

............. 

............. 

............. 

............. 

............ 

............ 

............ 

........... 

........... 

........... 

.......... 

......... 
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................................................, ......................... r.                                      ............................................................................................ 

 (miejscowość)   ( data)   (podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-li) firmy Oferenta ) 

 

 

 

 
Załącznik Nr 2 do SIWZ 

 

................................... 

    pieczęć oferenta 
 

 

 

O  Ś  W  I  A  D  C  Z  E  N  I  E  
 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie: 

USŁUGI NAPRAWCZE ORAZ USUWANIE USZKODZEŃ I AWARII W BUDYNKACH 
ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZASOBACH SKARBU PAŃSTWA, ZARZADZANYCH PRZEZ ZARZĄD 
MIENIA SKARBU PAŃSTWA w WARSZAWIE w ZAKRESIE BRANŻY OGÓLNOBUDOWLANEJ. 
 

Ja (imię i nazwisko) ................................................................................................................... 

Reprezentując firmę (nazwa) ....................................................................................................... 

oświadczam, że: 

1. W ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem obecnego postępowania o zamówienie publiczne 

Firma nie wyrządziła szkody nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub 

też wyrządzona szkoda  została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania. 

2. W stosunku do Firmy nie otwarto likwidacji oraz nie ogłoszono upadłości. 

3. Firma będąca: 

osobą fizyczną / spółką jawną / spółką partnerską / spółką komandytową lub komandytowo-

akcyjną / osoba prawną 
1
 

nie została / jej wspólnik / partner lub członek zarządu / komplemetariusz / urzędujący 

członek zarządu 
*
  

nie został(a) prawomocnie skazana(y) za przestępstwo popełnione w związku z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 

przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 

korzyści majątkowych. 

4. Wobec Firmy będącej podmiotem zbiorowym sąd nie orzekł zakazu ubiegania się 

o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za 

czyny zabronione pod groźbą kary.  

                                                 
 niepotrzebne skreślić 
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Firma spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 

2013 r., poz. 907), 

 

Firma przyjmuje warunki na jakich jest prowadzone zamówienie publiczne i akceptuje je bez 

zastrzeżeń. 

…………………............................................... 
Data i podpis upoważnionego  

         przedstawiciela oferenta 
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Załącznik Nr 2a do SIWZ  
...................................  

pieczęć oferenta  

O Ś W I A D C Z E N I E 
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

o których mowa w art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz.U. z 2013r poz. 907 zm.) 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie:  

Ja (imię i nazwisko) ................................................................................................................... 

Reprezentując firmę (nazwa) .......................................................................................................  
jako – upoważniony na piśmie, lub wpisany w rejestrze .............................................................  

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że nie podlegamy wykluczeniu z  

postępowania, co oznacza że:  

nie 

została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed 
wszczęciem postępowania;  

odstąpiono od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które ponosimy 

odpowiedzialność, jeżeli nie rozwiązano albo nie wypowiedziano umowy albo nie odstąpiono od niej w 

okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość nie zrealizowanego zamówienia nie wyniosła co 

najmniej 5% wartości umowy;  

ogłoszenia upadłości został zawarty układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli 
układ nie przewiduje zaspokojenie wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;  

albo uzyskaliśmy przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;  

związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 

przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 

korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;  

związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo  

przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 

przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo 

udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 

przestępstwa skarbowego;  

 

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 

prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 

osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 

zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 

skarbowego;  

omandytową oraz spółką komandytowo - akcyjną, której komplementariusz 

został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
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przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub 

inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 

skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;  

skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 

przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 

przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo 

udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 

przestępstwa skarbowego;  

 

podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;  

10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 

przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 
1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;  

andytową, spółką 

komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, którego wspólnika, partnera, członka zarządu, 

komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za 

przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.  

ch warunków zamówienia.  

 

Ponadto oświadczamy że:  

postępowania, i nie posługiwaliśmy się w celu sporządzania oferty osobami uczestniczącymi w 

dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych Wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej 

konkurencji; przepisu nie stosuje się do Wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 

62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;  

złożyliśmy prawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego 

postępowania;  

 

 

 

Miejscowość .......................... dnia ....................... r.  

 

 

....................................  
(podpis osoby upoważnionej  

do reprezentowania firmy) 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 
 

 

................................................ 
(pieczęć oferenta) 

 

Wykaz usług wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat.  
 

 

Nazwa oferenta ............................................................................................... 

 

Adres oferenta ................................................................................................ 

 

Usługi wykonane w ciągu ostatnich trzech lat w charakterze wykonawcy  

w zakresie zbliżonym do planowanego zamówienia 

 

 

Nazwa inwestycji i 

miejsce realizacji, itp.  

 

Całkowita  

wartość 

brutto 

 

Terminy 

wykonywania usług 

od-do 

 

Nazwa 

Zamawiającego 

 (ew. adres)  

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

dnia .......................    ............................................................................. 
(podpis upoważnionego lub upoważnionych przedstawiciel 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

UMOWA  NR ............../15 - Wzór 
o świadczenie usług naprawczych i awaryjnych 

 
Zawarta w dniu ..................................... w Warszawie  

 

pomiędzy Zarządem Mienia Skarbu Państwa z siedzibą w Warszawie  

przy Pl. Starynkiewicza 7/9, 02-015 Warszawa, który reprezentuje: 

Pan Tomasz Zgoda – Dyrektor 

działającym na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m. st. Warszawy  z dnia 26. 11. 2013 

r. znak:  GP – OR .0052.5073.2013               REGON: 140001459;  NIP: 5252316811  

zwanym dalej „Zamawiającym”  

a...................................................................................... z siedzibą w 

............................................ przy ul. ............................................ reprezentowana przez 

............................................................ 

prowadząca działalność gospodarczą, na podstawie wpisu do .................................................... 

pod numerem .......................... , potwierdzonego dołączonym do niniejszej umowy 

........................ ,               REGON: …………….., NIP: …………… 

zwany dalej „Wykonawcą” 

 

w związku z wyborem oferty „Wykonawcy” na podstawie przeprowadzonego postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu o 

przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity 

Dz. U. z 2013 r, poz. 907 z  późn. zm.) została zawarta umowa o następującej treści: 

 

Przedmiot umowy 

 

§ 1. 

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: usługi naprawcze oraz   

    usuwanie uszkodzeń i awarii w budynkach znajdujących się w zasobach Skarbu 

    Państwa zarządzanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa w zakresie branży  

    ogólnobudowlanej w Warszawie. 
2. Wykaz budynków z przynależnymi terenami i obiektów małej architektury, objętych  

     niniejszą umową, określa załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

3. Zakres prac naprawczych i usuwania awarii określa załącznik nr 2, 2a, 2b, 2c, 2d do 

niniejszej umowy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w wykazie, o którym mowa   

    w pkt. 2 poprzez włączenie do wykazu określonego budynku w przypadku przejęcia nowej 

nieruchomości nie przekraczając wartości umownej lub wyłączenie z wykazu określonego 

budynku w przypadku wyłączenia budynku z zarządzania i administrowania przez ZMSP.  

 

§ 2. 

 

1. Wartość przedmiotu umowy określa się na kwotę brutto w wysokości maksymalnej: 

..............................zł, słownie:.................................................................................................  

2. Do rozliczenia robót stosuje się stawki roboczo - godziny jak i narzuty ustalone w wyniku 

    zamówienia publicznego w dniu..............................., które wynoszą :  

  - stawka rob/godz. brutto ........ zł obejmująca koszty narzutów ogólnych K.O. ……%,   
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    zysku Z. …….%, zgodnie z ofertą stanowiącą załącznik nr 5 do umowy. 

3. Za wykonanie n/w robót: 

  - ….. roboczo - godziny do każdego zlecenia za dojazd bez względu na ilość pracowników 

     wykonujących robotę, 

  - ….. roboczo - godzin od każdego zlecenia za dojazd bez względu na ilość pracowników 

     wykonujących pracę w niedzielę i święta lub inne dni ustawowo wolne od pracy. 

  

§ 3. 

 

1. Wykonawca oświadcza, że prace, o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy 

wykonywane będą przez pracowników posiadających stosowne uprawnienia  

    do wykonywania tego rodzaju prac, przy użyciu własnych narzędzi, materiałów  

i transportu. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace objęte niniejszą umową z należytą 

starannością i zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie PN i  Warunkami Technicznymi 

Wykonania i odbioru Robót Budowlano - Montażowych. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przy wykonywaniu prac objętych 

niniejszą umową, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów 

przeciwpożarowych  oraz odpowiada za właściwą organizację pracy oraz zachowanie ładu 

i porządku przy wykonywaniu prac. 

4. Powierzenie wykonania prac objętych niniejszą umową osobom trzecim wymaga 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie postanowień § 3, 

zarówno przez niego samego jak i przez współpracujące z nim osoby trzecie oraz za 

szkody powstałe w wyniku realizacji robót objętych umową z jego winy lub osób którymi 

się posługuje, w mieniu osób trzecich. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia za dany miesiąc rozliczeniowy faktury 

za wykonanie usług objętych niniejszą umową najpóźniej do 7 dnia następnego miesiąca, 

na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiającego zestawień zbiorczych,  o których 

mowa w § 5 ust.12. 

§ 4. 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest dwukrotnie każdego dnia ( o godzinie 8°° i 15°° ) zgłaszać 

się do siedziby Zamawiającego w celu odbioru zleceń i informacji dotyczących 

wykonania prac objętych niniejszą umową, które wpisywane są do karty pracy 

Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 3 i 3a do niniejszej umowy. 

2. Zobowiązuje się Wykonawcę do zgłaszania inspektorowi nadzoru zauważonych usterek 

i awarii oraz przyjmowania zgłoszeń od mieszkańców.  

3. Uchybienie obowiązkowi określonemu w ust. 1 stanowi podstawę do rozwiązania 

niniejszej umowy w trybie natychmiastowym i naliczeniu kary umownej w wysokości 5% 

maksymalnej kwoty wartości zamówienia wskazanej w § 2 ust. 1. 

 

                                                                       § 5. 

 

1. Usługi naprawcze i usuwanie awarii Wykonawca świadczy na podstawie każdorazowo 

wystawionego przez Zamawiającego zlecenia, określającego zakres oraz termin ich 

wykonania. 

2. Zlecenia na wykonanie robót o wartości do 1000 zł. według załącznika nr 3 podpisuje 

Kierownik Działu. 

3. Zlecenia na wykonanie robót o wartości powyżej 1000 zł. według załącznika nr 3a, oraz 

zlecenia przekraczając zakres konserwacji podpisuje Dyrektor lub jego zastępca. 
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4. Zlecenia, o których mowa w ust. 1 Zamawiający wpisuje do karty pracy Wykonawcy. 

W przypadku, gdy zakres prac niezbędnych do wykonania przekracza zakres określony 

w załączniku nr 2, 2a, 2b, 2c, 2d   do niniejszej umowy, konieczne jest sporządzenie 

protokołu konieczności robót niezbędnych do wykonania w celu usunięcia awarii lub 

usterki. Protokół ten powinien być każdorazowo zatwierdzony przez Dyrektora 

Zamawiającego lub upoważnionego Zastępcę. 

5. Wykonawca zobowiązany jest wykonać wpisane do karty roboty naprawcze i awaryjne 

w terminie określonym przez Zamawiającego i wpisanym do karty pracy Wykonawcy. 

6. W przypadku konieczności wyłączenia urządzeń (nośników energii, dopływu wody, ciepła, 

gazu itp.) w związku z wykonywaniem prac naprawczych i usuwania awarii, Wykonawca 

jest obowiązany zawiadomić o powyższym w sposób skuteczny najemców i właścicieli  

lokali. Zawiadomienie powinno zawierać termin zakończenia prac i wznowienia dostawy 

mediów. 

7. Wykonanie prac objętych zleceniem musi być potwierdzone przez Zamawiającego, 

właściciela lub najemcę lokalu w karcie pracy Wykonawcy, a w przypadku robót 

wykonywanych poza lokalem lub pomieszczeniami przynależnymi do lokalu przez  

administratora danego budynku. 

8. Podstawą rozliczeń prac naprawczych jest karta pracy Wykonawcy zawierająca wpisy 

Zamawiającego potwierdzające zakres i datę wykonania i odbioru prac oraz ilość 

zużytych materiałów i czas faktycznie wykonywanej pracy. 

9. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 5 Wykonawca zapłaci karę 

umowną w wysokości 0,5 % wartości prac brutto, które nie zostały wykonane w terminie  

     za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

10.W przypadku powstania szkody, której wartość przekracza wysokość kar umownych, 

o których mowa w ust. 9, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia 

odszkodowania na zasadach ogólnych. 

11.W przypadku opóźnienia w wykonaniu usług naprawczych i awaryjnych przekraczających 

3 dni lub niewłaściwego ich wykonania Zamawiający może, po uprzednim pisemnym 

wezwaniu Wykonawcy do wykonania prac lub wykonania w sposób należyty, powierzyć 

wykonanie prac naprawczych osobie trzeciej, a poniesionymi z tego tytułu kosztami 

obciążyć Wykonawcę, co nie uchybia prawu Zamawiającego do żądania zapłaty kar 

umownych za okres opóźnienia od daty wymagalności wykonania prac do daty 

powierzenia ich wykonania osobie trzeciej. 

12.Wykonawca najpóźniej do 2 dnia następnego miesiąca zobowiązany jest do przekazania 

Zamawiającemu zbiorczego zestawienia wykonanych w danym miesiącu prac 

naprawczych i usuniętych awarii, w rozbiciu na poszczególne budynki, sporządzonego 

według stanu na ostatni dzień miesiąca wraz z kartami pracy potwierdzającymi wykonanie 

i odbiór prac łącznie z kosztorysami powykonawczymi. 

13.Zamawiający w terminie 7 dni od daty złożenia przez Wykonawcę zbiorczego 

zestawienia, o którym mowa w pkt. 12, zatwierdzi ilość wykonanych prac. 

14.Zatwierdzone przez Zamawiającego zestawienie zbiorcze, o którym mowa w pkt.10 

stanowi podstawę obliczenia miesięcznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu 

świadczenia usług objętych niniejszą umową. 

15.Strony umowy ustalają, że naliczone przez Zamawiającego kary umowne, o których 

mowa w pkt. 9 lub koszty określone w pkt.11, będą potrącone przez Zamawiającego z 

należnego Wykonawcy wynagrodzenia za dany miesiąc. 

 

§ 6. 

 

W przypadku trzykrotnego przekroczenia terminu wykonania usług objętych niniejszą umową 

lub nienależytego wykonania prac i powstałych szkód w toku wykonywania zlecenia, 
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Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym i naliczeniu kary 

umownej w wysokości 5% maksymalnej kwoty wartości zamówienia wskazanej w § 2 ust. 1 

umowy. 

 

§ 7. 

 

Wykonawca zobowiązuje się prowadzić w obrębie terenu, na którym świadczy usługi objęte 

niniejszą umową, stały punkt przyjmowania zgłoszeń o uszkodzeniach i awariach, 

umożliwiający kontakt i wymianę informacji. 

 

§ 8. 

 

Zamawiający zobowiązuje się udzielać Wykonawcy informacji koniecznych 

do prawidłowego wykonania prac objętych niniejszą umową. 

 

§ 9. 

 

1. Zamawiający zobowiązuje się do prowadzenia nadzoru wykonywanych prac objętych 

niniejszą umową. 

2. Nadzór nad wykonywaniem przez Wykonawcę prac objętych niniejszą umową  

    oraz ich odbiór będzie dokonywany przez upoważnionych  pracowników Zamawiającego 

posiadających stosowne uprawnienia. 

3 Pracownicy, o których mowa w ust. 2 upoważnieni są do wydawania wiążących  

   Wykonawcę poleceń co do rodzaju, ilości i jakości prac objętych niniejszą umową. 

 

 

§ 10. 

 

1. Strony umowy ustalają, że miesięczne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu świadczenia 

usług objętych niniejszą umową obejmuje: 

a) wynagrodzenie z tytułu wykonanych w danym miesiącu prac naprawczych i usuniętych 

awarii w/g zakresu określonego w załączniku  nr 2, 2a, 2b, 2c, 2d do niniejszej umowy. 

b) wynagrodzenie z tytułu wykonanych robót naprawczych i usuniętych awarii w danym 

miesiącu wykraczających poza zakres określony w załączniku nr 2, 2a, 2b, 2c, 2d w/g 

kosztorysów powykonawczych sporządzonych dla każdego budynku oddzielnie. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt.1 ppkt a, obliczane jest na podstawie 

zatwierdzonych przez Zamawiającego zestawień w układzie: 

 - robocizna - której wartość stanowi iloczyn stawki  roboczo-godziny brutto określonej 

w przyjętej ofercie Wykonawcy zgodnie z § 2 pkt. 2 i norm czasu pracy według 

dostępnych katalogów norm. 

 -  praca sprzętu -  norm czasu pracy według dostępnych katalogów norm. 

 - materiały netto - rozliczenie wbudowanych materiałów będzie dokonywane na podstawie 

cen nie wyższych niż średnie ceny notowane w wydawnictwach „BŁYSKAWICA” 

i „SEKOCENBUD” dla okresu wykonywania robót.  

 Wbudowane materiały, dla których ceny nie są notowane w w/w wydawnictwach, 

rozliczane będą wg rachunku zakupu po uprzednim pisemnym uzgodnieniu z inspektorem 

nadzoru lub kierownikiem Zamawiającego. Wynagrodzenie zostanie powiększone o 

podatek od towarów i usług VAT obliczamy według stawki obowiązującej w dacie 

wystawienia faktury przez Wykonawcę 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 ppkt b, obliczane jest na podstawie 

zatwierdzonych kosztorysów sporządzonych w oparciu o stawkę roboczo-godziny 
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do kosztorysowania brutto zgodnie z § 2 pkt 2 umowy, oraz koszty zużytych materiałów 

wraz z kosztami zaopatrzenia i dojazdu do robót obliczanymi wg § 2 ust.3, powiększone o 

podatek od towarów i usług VAT obliczamy według stawki obowiązującej w dacie 

wystawienia faktury przez Wykonawcę. 

4. Miesięczne wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu świadczenia usług objętych 

niniejszą umową stanowi sumę wynagrodzeń, o których mowa w pkt. 1 pomniejszoną 

o naliczone kary umowne i należności. 

5. Miesięczne wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu świadczenia usług objętych 

niniejszą umową płatne będzie przez Zamawiającego z dołu, na podstawie wystawionej 

przez Wykonawcę faktury w terminie 21 dni od daty jej dostarczenia do siedziby 

Zamawiającego. 

6. Należne Wykonawcy wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek Wykonawcy, 

za datę zapłaty strony uznają dzień, w którym Zamawiający złoży w banku polecenie 

przelewu wynagrodzenia na konto Wykonawcy. 

7. Opóźnienie w dokonaniu zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, upoważnia  

    Wykonawcę do naliczenia ustawowych odsetek z tytułu opóźnienia. 

 

§ 11. 

 

Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem niniejszej umowy zapoznał się ze stanem 

zasobów Zamawiającego, zakresem prac objętych niniejszą umową oraz określonymi  

w umowie zasadami rozliczeń prac objętych niniejszą umową. 

 

                                                              

 § 12. 

 

Niniejsza umowa została zawarta na czas oznaczony tj. od dnia 01.01.2016 r.  

do dnia 31.12.2016 r. 

 

§13. 
  

1. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy,  

a w szczególności dotyczące go dane identyfikacyjne, przedmiot umowy i wysokość 

wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. nr 112 poz. 1198  

z późn. zm.), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na udostępnienie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 2, 

zawartych w niniejszej umowie dotyczących go danych osobowych w zakresie obejmującym 

imię i nazwisko oraz dane dotyczące firmy Wykonawcy. 

3. Wykonanie umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu 

ustawy o ochronie danych osobowych, dla których ostatecznym jest Prezydent m. st. 

Warszawy lub Zarząd Mienia Skarbu Państwa, a co za tym idzie nie wiąże się z dostępem  

do systemów informatycznych Urzędu m. st. Warszawy lub Zarządu Mienia Skarbu Państwa.  

 

 

 

 

§ 14. 

 

Każda ze stron może rozwiązać umowę z terminem jednomiesięcznego wypowiedzenia 

ze skutkiem prawnym na koniec miesiąca kalendarzowego. 
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§ 15. 

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

 § 16. 

 

Spory wynikające z niniejszej umowy będą rozpatrywane przez miejscowo właściwy Sąd dla 

siedziby Zamawiającego. 

§ 17. 

 

Załączniki będące integralną częścią niniejszej umowy stanowią: 

a) załącznik nr 1 - wykaz budynków objętych niniejszą umową; 

b) załącznik nr 2, 2a, 2b, 2c, 2d - zakres prac objętych niniejszą umową; 

c) załącznik nr 3, 3a - karty pracy wykonawcy - zlecenia. 

d) załącznik nr 4 - zestawienie wykonanych robót. 

e) załącznik nr 5 – oferta wykonawcy.  

 

§ 18. 

 

Niniejsza umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden 

egzemplarz dla Wykonawcy dwa dla Zamawiającego  

 

 

 

 

 
               ZAMAWIAJĄCY                                                                                          WYKONAWCA  
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     Załącznik nr 1 do umowy  Nr ZM.NZP.…… /15 
 
                                                                                                                                                                                              

WYKAZ BUDYNKÓW 100% SKARBU PAŃSTWA 

 
do wykonywania napraw i usuwania awarii w branży budowlanej na 2016 r 

       

L.P. Dzielnica Adres 

Il
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Vat Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Śródmieście Al.Jerozolimskie  32 3 1 23%    

2 Mokotów Antoniewska 3D   1 8%   

3 Wesoła Armi Krajowej 100    6 8%   

4 Mokotów Augustówka 4   9 8%   

5 Mokotów Belgijska 9 - hala garaż. 1   23%   

6 Praga Płn. Biruty 18   16 8%   

7 Praga Płd. Białowieska 17 - garaże 4   23%   

8 Wawer Bławatków 11/13   1 8%   

9 Ursus Bohaterów Warszawy 31 1   23%   

10 Mokotów Bokserska 77 3   23%   

11 Mokotów Chełmska 25 - garaże 10   23%   

12 Białołęka Ciupagi 2 A 1 30 8%   

13 Białołęka Ciupagi 2 B       1 28 8%   

14 Białołęka Ciupagi 2 C         30 8%   

15 Białołęka Ciupagi 2 D        30 8%   

16 Białołęka Ciupagi 2 I         24 8%   

17 Białołęka Ciupagi 2 II         24 8%   

18 Białołęka Ciupagi 2 III      1 19 8%   

19 Włochy Czereśniowa 53   4 8%   

20 Śródmieście Czerniakowska 128   9 8%   

21 Białołęka Fletniowa 47C   1 8%   

22 Mokotów Gierymskiego 1   30 8%   

23 Włochy Instalatorów 5 1   23%   

24 Mokotów Jadźwingów 18   16 8%   

25 Mokotów Jarmużowa 4 (Zawodzie 28)   1 8%   

26 Śródmieście Jazdów 10 A 1   23%   

27 Mokotów Klarysewska 57   20 8%   

28 Śródmieście Konopnickiej 5 - garaże 2   23%   

29 Wawer Korkowa 163 1 8 23%   

30 Mokotów Kostrzyńska 24   10 8%   

31 Żoliborz Kozietulskiego 4 B      6 8%   

32 Żoliborz Koźmiana 8 - garaże 5   23%   

33 Mokotów Lewicka13/15 - hala garaż. 1   23%   
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34 Wawer Lucerny 106         7 8%   

35 Śródmieście Ludna 4       1 31 8%   

36 Praga Płn. 11 Listopada  17/19 bud 3 1   23%   

37 Włochy Nike 24   7 8%   

38 Śródmieście Nowy Świat 23    1 3 8%   

39 Mokotów Olkuska 6   28 8%   

40 Mokotów Piramowicza 25   1 8%   

41 Żoliborz Powązkowska 80      20 8%   

42 Mokotów Powsińska 73   41 8%   

43 Mokotów Powsińska 73 - garaże 19   23%   

44 Wola Radiowa 49 - Fort   1   23%   

45 Praga Płn. Radzymińska 105 1 22 8%   

46 Wilanów Rydzowa1/Maślaków    1 23%   

47 Śródmieście Senatorska 38 1 2 23%   

48 Wawer Skrzyneckiego 16 1   23%   

49 Wola Smolki 9   1 8%   

50 Wola Sosnowiecka 58   1 8%   

51 Wola Szymczaka - garaże 3   23%   

52 Wola Tunelowa 10 - garaże                                   44   23%   

53 Wawer Walcownicza 28 C      1 8%   

54 Mokotów Willowa 6   5 8%   

55 Służewiec Wołoska 26  garaże 10   23%   

56 Służewiec Wołoska 26 A garaże 16   23%   

57 Śródmieście Wybrzeże Kościuszkowskie 23 garaże 8   23%   

58 Teren Warszawy  

Nieruchomości S.P. znajdujące się w 
zasobach Z.M.S.P. w bud. wspólnot i 
innych administracjach, oraz 
nieruchomości takie jak kanały, drogi, 
chodniki, garaże itp.. 

    23%   
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Załącznik nr 2 do umowy Nr ZM.NZP. ………. /15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakres prac - stolarskich należący 

do obowiązków Wykonawcy 
 

1. Naprawa, regulacja, dopasowanie stolarki okiennej i drzwiowej. 

2. Wymiana lub uzupełnienie poszczególnych elementów stolarki drzwiowej i okiennej. 

3. Naprawa, uzupełnienie lub wymiana progów drzwiowych. 

4. Uzupełnienie lub wymiana listew w stolarce okiennej, drzwiowej i listew podłogowych. 

5. Mocowanie poluzowanych parapetów, okapników wraz z ich uzupełnieniem lub wymianą. 

6. Naprawa, uzupełnienie lub wymiana okuć okiennych i drzwiowych. 

7. Naprawa, uzupełnienie drewnianych elementów stolarki budowlanej w budynku i na 

terenie przyległym do budynku (schody, szafki, barierki, gabloty, podłogi, ekrany, kratki, 

wycieraczki). 

8. Naprawa, uzupełnienie odeskowania piaskownic, ławek, altanek śmietnikowych, 

wywietrzników i wyłazów  schronowych na terenie przyległych budynków. 

9. Naprawa lub wymiana ekranów w lokalach mieszkalnych (na polecenie Kierownika). 

10.Impregnacja pokostem, malowanie farbą ochronną naprawianych, uzupełnianych lub               

wymienianych elementów drewnianych. 

11. Świadczenie usług pogotowia technicznego wraz z usunięciem awarii. 
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Załącznik nr 2a do umowy Nr ZM.NZP. ………. /15 

 
. 

Zakres prac - ślusarskich  należący 

do obowiązków Wykonawcy. 

 

 
1. Naprawa okuć wraz z ich ewentualną wymianą lub uzupełnieniem w ślusarce okiennej 

i drzwiowej. 

2. Naprawa, ewentualna wymiana lub uzupełnienie pokryw studzienek. 

3. Naprawa, ewentualna wymiana lub montaż samozamykaczy z uzupełnieniem oleju 

i smarowaniem. 

4. Naprawa, regulacja ślusarki okiennej i drzwiowej wraz z ewentualną wymianą zużytych  

poszczególnych elementów oraz wykonanie smarowania okuć. 

5. Naprawa szuflad zsypowych, drabin, włazów na dachy, ogrodzeń, balustrad, krat itp. wraz 

z ewentualną wymianą poszczególnych elementów w budynku i terenie przyległym 

do budynku. 

6. Przepychanie zsypów w razie ewentualnej potrzeby. 

7. Naprawa, uzupełnienie poszczególnych elementów, wycieraczek i skrobaczek do obuwia   

przed klatkami i w klatkach schodowych. 

8. Montaż lub wymiana tablic hipotecznych, nr  klatek schodowych, informacyjnych 

budynku, na budynku i terenie przyległym do budynku. 

9. Naprawa drzwiczek, wnęk i szafek nie elektrycznych z ich wymianą lub montażem nowych  

w budynku, na budynku i terenie przyległym do budynku. 

10.Usunięcie niebezpiecznych elementów metalowych w budynku, na budynku i terenie 

przyległym do budynku. 

11.Naprawa, uzupełnienie lub ewentualna wymiana poszczególnych elementów ławek, 

altanek śmietnikowych, trzepaków, huśtawek, wywietrzników i wyłazów schronów, 

znaków informacyjnych, krat okiennych w budynku i na terenie przyległym do budynku. 

12.Malowanie farbą ochronną w kolorze podobnym naprawianych, uzupełnianych lub 

wymienianych elementów metalowych. 

13. Świadczenie usług pogotowia technicznego wraz z usunięciem awarii. 
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Załącznik nr 2b do umowy Nr ZM.NZP.……….. /15 

 

 

 

Zakres prac - szklarskich należący 

do obowiązków Wykonawcy. 
 

1. Uzupełnianie lub wymiana oszklenia stolarki, ślusarki okiennej i drzwiowej. 

2. Uzupełnienie lub wymiana oszklenia stolarki i ślusarki budowlanej tj. szafki licznikowe, 

     wnękowe, tablice informacyjne, drzwi kabinowe i itp. 

3. Uzupełnienie lub wymiana okitowania i uszczelnienia szyb. 

4. Podmalowanie po robotach szklarskich. 

5. Świadczenie usług pogotowia technicznego wraz z usunięciem awarii. 
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Załącznik nr 2c do umowy Nr ZM.NZP.………/15 

 

 

Zakres prac - ogólnobudowlanych 

należący do obowiązków Wykonawcy. 

 

 
1. Zbicie i uzupełnienie tynków (odparzonych) na sufitach i ścianach, mając na względzie   

bezpieczeństwo lokatorów. 

2. Zbicie odparzonych tynków na elewacji i balkonach mając na względzie bezpieczeństwo    

ludzi. 

3. Uzupełnienie lub zbicie z wyrównaniem szlichty posadzek w budynku i terenie przyległym     

do budynku, oraz balkonach z wykonaniem odpowiednich spadków i uszczelnieniem       

styków z murem. 

4. Montaż gotowych elementów takich jak: szafki, osłony, zawiasy, haki, gabloty 

ogłoszeniowe, tablice informacyjne, ościeżnice okienne i drzwiowe lub ich  ewentualna 

wymiana, w budynku i na terenie przyległym do budynku. 

5. Naprawa z uzupełnieniem tynku i ewentualnym malowaniem piaskownic, murków, 

schodów, altanek śmietnikowych, wywietrzników i wyłazów schronów itp. 

6. Wykonanie umocowania ławek, trzepaków, wycieraczek, barierek, skrzynek, szuflad 

zsypów, okienek piwnicznych, otworów drzwiowych i okiennych itp. 

7. Malowanie altanek śmietnikowych, murków, wywietrzników i wyłazów schronów, 

piaskownic na terenie przyległym do budynku. 

8. Wykonanie podmalowania po robotach ogólnobudowlanych. 

9. Świadczenie usług pogotowia technicznego wraz z usunięciem awarii. 
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Załącznik nr 2d do umowy ZM.NZP……. /15 

 

Zakres prac -  dekarsko-blacharskich 

należący do obowiązków Wykonawcy 

 
1. Drobna naprawa powierzchni dachu krytego papą z wykonaniem smarówki na naprawianej     

powierzchni. 

2. Wstawienie łat w pokrycie papowe, których suma nie przekracza  1% powierzchni dachu. 

3. Czyszczenie rynien wraz z nadaniem spadku i drobną naprawą. 

4. Czyszczenie rur spustowych do czyszczaka deszczówki wraz z uzupełnieniem dekli. 

5. Wymiana rynien do około. 

6. Wymiana rur spustowych. 

7. Drobna naprawa obróbek blacharskich, nadanie spadków, prostowanie. 

8. Wymiana obróbek blacharskich. 

9. Naprawa obróbek blacharskich balkonów i tarasów wraz z robotami towarzyszącymi  ( na 

polecenie Kierownika ). 

10.Naprawa podokienników ( na polecenie Kierownika ). 

11.Naprawa dachów krytych blachą, uszczelnienie pokrycia. 

12.Naprawa lub wymiana wyłazów na dach - uszczelnienie, umocowanie. 

13.Wykonanie czyszczenie powierzchni dachu z obfitych opadów śniegu oraz skucie lodu z 

obróbek blacharskich. 

14. Świadczenie usług pogotowia technicznego wraz z usunięciem awarii. 
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Załącznik nr 3  do Umowy nr ZM.NZP.….. /15 

 

Warszawa dnia .......................................  r. 

 

ZLECENIE Nr ............ 

 

                na wykonanie usługi napraw oraz usuwanie uszkodzeń i awarii zgodnie z  

zakresem robót do 1000,00 zł netto 

branża ogólnobudowlana 

 

Zarząd Mienia Skarbu Państwa z siedzibą w Warszawie 00-015, przy Pl. Starynkiewicza 

7/9 zleca firmie: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

wykonanie robót w budynku przy ul. ……................................................................................. 

zakres robót ....................................................................................................................... ........... 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

data  zgłoszenia ............................................................................................ .. 

w/w roboty należy wykonać do dnia ……………………………………………………… 

opis wykonanych robót ........................................................................................................... .... 

 ................................................................... ............................................................................ 

 ...................................................................................................................................................... 

 

roboty wykonano dnia ……………ilość dni od zgłoszenia do wykonania ……………………. 

 

potwierdzenie wykonania robót................................................................................................... 

 (najemca, gospodarz domu, administrator itp.) 

 

 poświadczenie wykonania robót 

……………………………………………………………………………………………..… 

                                                                                  ( inspektor nadzoru ) 

Rozliczenie wykonanych prac nastąpi kosztorysem powykonawczym sprawdzonym przez 

inspektora nadzoru robót zgodnie z umową nr ……………………. r. z dnia ……………….r. 

Należność za wykonanie robót zostanie uregulowana z konta Zarządu Mienia Skarbu Państwa  

w terminie 21dni od złożenia Faktury. 

Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi 

dokonanie przelewu wynagrodzenia Wykonawcy na Jego konto. 

 

 

.............................................................                                      ................................................... 

         ZAMAWIAJĄCY                                                                            WYKONAWCA                                                                      
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Załącznik 3a do Umowy nr ZM.NZP……. /15 

 

Warszawa dnia ................................. 

 

ZLECENIE Nr  ...................................... 
 

          na wykonanie usługi napraw oraz usuwanie uszkodzeń awarii zgodnie  

          z zakresem robót powyżej 1000 zł netto 

              branża ogólnobudowlana 

Zarząd Mienia Skarbu Państwa z siedzibą w Warszawie 02-015, 

 przy Pl. Starynkiewicza 7/9 zleca firmie: 

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

wykonanie robót w budynku przy ul ........................................................ 

zakres robót ……………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………

….………………………………………………………………………………………………

……..…………………………………………………………………………………………… 

data zgłoszenia …………………………………………………………………….. 

w/w roboty należy wykonać do dnia ………………………………………………. 

opis wykonanych robót ……………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

roboty wykonano dnia …………… ilość dni od zgłoszenia do wykonania……….. 

potwierdzenie wykonania robót 

……………………………………………………….………… 

                                                        ( najemca, gospodarz domu, administrator itp. ) 

poświadczenie wykonania robót …………………………………………...…………………. 

                                                                         ( inspektor nadzoru ) 

Rozliczenie wykonanych prac nastąpi kosztorysem powykonawczym sprawdzonym przez 

inspektora nadzoru robót zgodnie z Umową nr .......................................................................... 

z dnia .................................... r. 

Należność za wykonanie robót zostanie uregulowana z konta Zarządu Mienia Skarbu 

Państwa, 

w terminie 21 dni od złożenia Faktury. 

Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi 

dokonanie przelewu wynagrodzenia Wykonawcy na Jego konto. 

 

 

   .....................................                                                                  ......................................... 

        ZAMAWIAJĄCY                                                                               WYKONAWCA           
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Załącznik nr 4 do umowy Nr ZM.NZP………….. /15 

 

 

ZBIORCZE ZESTWIENIE NA WYKONANIE USŁUG NAPRAWCZYCH ORAZ 
USUWANIA USZKODZEŃ I AWARII W BUDYNKACH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W 
ZASOBACH SKARBU PAŃSTWA ZARZĄDZANYCH PRZEZ ZARZĄD MIENIA 

SKARBU PAŃSTWA W ZAKRESIE BRANŻY OGÓLNOBUDOWLANEJ 
ZA MIESIĄC ………………. ROK ……… r. 

 

 

 Nr zlec. Adres Kod bud. 

                   Wartość robót 
Ogółem 

z VAT 
 Razem        

     netto 

VAT 

 8% 23% 

1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         

21         

22         

23         

24         

25         

26         

27         

28         

29         

30         

31         

32         

33         
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

 
................................................. 
(pieczęć oferenta) 

 

 

Nazwa oferenta ............................................................................................... 

 

Adres oferenta ................................................................................................ 

 

 

 

Wykaz części przedmiotu zamówienia , których wykonanie 

zostanie powierzone podwykonawcom. 

 
 

Lp. 
Część przedmiotu zamówienia SIWZ, którą 

wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy 

Ilość podwykonawców 

wykonujących wskazana 

część przedmiotu 

zamówienia SIWZ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 
dnia .......................      ...................................................................... 

            
(podpis upoważnionego lub upoważnionych przedstawicieli)
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Załącznik nr 6 
do SIWZ 

         

  

      

 
INFORMACJE OGÓLNE O WYKONAWCY 

 

      

         

Nazwa firm: 

Adres siedziby: 

Osoby uprawnione do reprezentowania firmy (ujawnione we właściwym rejestrze lub innym 
dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy) 

Nazwa banku, adres i numer konta na który należy zwrócić wadium, w przypadku jego 
wniesienia w pieniądzu:  
 

I 

Osoba, z którą należy się kontaktować w 
sprawach dotyczących oferty, kontakt: 

Telefon: 

Fax: E-mail: 

Miejsce i rok utworzenia/rejestracji - numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub 
KRS: 

REGON: NIP: 

         

……………………………………….      

(miejscowość i data)       

    ……………………………………………………… 

    Pieczątka/i imienna/e i podpis/y upoważnionego/ch 
przedstawiciela/li dostawcy     
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Załącznik nr 7 do SIWZ 
 

................................................. 
(pieczęć oferenta) 

 
W Y K A Z  O S Ó B  I  P O D M I O T Ó W  

POTENCJAŁ KADROWY OFERENTA 
 

Nazwa oferenta ............................................................................................... 

 

Adres oferenta ................................................................................................ 

 

 

1. Pracownicy kierownictwa, nadzoru i kontroli robót (kadra inżynierska  

i personel techniczny średniego szczebla). 

 

Lp. 
Imię  

i nazwisko 

Planowana funkcja 

przy realizacji 

zamówienia 

Posiadane uprawnienia* 
(techniczne i kierownicze) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

* Kserokopie uprawnień powinny być załączone do oferty. 

 

 

dnia .......................      ...................................................................... 

            
(podpis upoważnionego lub upoważnionych przedstawicieli)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


